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لجنة االنتخابيةالرير قـت

ولــــح
ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية 

السید رئیس مجلس نواب الشعب ونائبیه،

،لسیدات والسادة أعضاء مجلس نواب الشعبا

ترشیحات حول بخصوص نتائج أعمالها االنتخابیة بأن تعرض علیكم تقریرها اللجنةتتشّرف 
.الكتل النیابیة لعضویة المحكمة الدستوریة

I.التقدیم:

المتعلق 2015دیسمبر 3المؤرخ في 2015لسنة 50القانون األساسي عدد من 10الفصلینص 
یتم تعیین أعضاء المحكمة الدستوریة تباعا من طرف مجلس نواب " على أنه بالمحكمة الدستوریة

9و8الشعب والمجلس األعلى للقضاء ورئیس الجمهوریة، وفقا للشروط المنصوص علیها بالفصلین 
".من هذا القانون مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف

2015دیسمبر 3المؤرخ في 2015لسنة 50من القانون األساسي عدد 11كما ینص الفصل 

:المتعلق بالمحكمة الدستوریة
:یعین مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا لما یلي"

لكل كتلة نیابیة داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غیر منتمین للكتل النیابیة یساوي 
عددهم أو یفوق الحد األدنى الالزم لتشكیل كتلة نیابیة، الحق في ترشیح أربعة أسماء على الجلسة العامة، 

.")...(. على أن یكون ثالثة منهم من المختصین في القانون
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كما من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب 93تتولى اللجنة االنتخابیة وفقا للفصل
القیام بكل األعمال الموكولة إلیها بقرار من الجلسة العامة أو بموجب نصوص قانونیة في إطار "

المهام االنتخابیة لمجلس نواب الشعب النتخاب أعضاء في الهیئات الدستوریة المستقلة والمحكمة 
".الدستوریة وبعض الهیئات األخرى

ملفات مرشحي الكتل النیابیة تكلیف اللجنة االنتخابیة بفرز تم لهذه المهام فقدوتبعا
:وذلك بمقتضى مراسلتي تكلیف في ما یلي بیانهمالعضویة المحكمة الدستوریة،

 والمتعلقة بتكلیف اللجنة االنتخابیة بفرز الملفات 2017جوان 13بتاریخ 289المراسلة عدد
.النیابیة لعضویة المحكمة الدستوریةالخاصة بترشیحات الكتل 

 والمتعلقة بتكلیف اللجنة االنتخابیة 2017نوفمبر 02المؤرخة في 554المراسلة عدد
.بمواصلة فرز الملفات الخاصة بترشیحات الكتل النیابیة لعضویة المحكمة الدستوریة

الترشیحات جملة حوصلة ألعمال اللجنة ونتائج مداوالتها حول هذا التقریرویتناول
:، وذلك على النحو اآلتيعلى أنظارهاالمعروضة 

II.أعمال اللجنة:

الثالثةالتشریعیةالدورة في مرحلة أولى خالل جلسات عمل03لجنة االنتخابیةالعقدت 
جملة وقد توزعت2018-2017الرابعة التشریعیةالدورة في مرحلة ثانیة خاللوجلستین2017- 2016

:على النحو التاليهذه الجلسات 

: جدول اجتماعات اللجنة)1

:جلسات اللجنة على النحو التاليكانت

جدول األعمالتاریخ الجلسةر/ع

2017جوان20الثالثاء1

)الدورة التشریعیة الثالثة(
 المعروضةالتداول حول منهجیة تعاطي اللجنة مع الملفات.

2017جویلیة11الثالثاء2

)الدورة التشریعیة الثالثة(
 المعروضةالشروع في  عملیة الفرز اإلداري للملفات.

2017جویلیة12األربعاء 3
)الدورة التشریعیة الثالثة(

 اللجنةأعمال نتائج عملیة الفرز اإلداري للملفات المعروضة واستكمال النظر فیها مع إحالة مواصلة
.إلى مكتب المجلس
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2017نوفمبر13االثنین4
)الدورة التشریعیة الرابعة(

 تبعا لقرار رؤساء الكتل النیابیة 2017جولیة 12مواصلة دراسة الملفات المستكملة بتاریخ

.ومكتب المجلس

2017نوفمبر15األربعاء 5
)الدورة التشریعیة الرابعة(

أعمالهاالنهائي للجنة ونتائج التقریرقة على المصاد.

:  اللجنةمداوالت)2

خالل الدورة السابقة

حول منهجیة التعاطي مع هذه 2017جوان 20تداولت اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاریخ 
من القانون )2(9و)1(8الملفات وخاصة التثبت من توفر شروط الترشح المنصوص علیها بالفصلین 

المتعلق بالمحكمة الدستوریة وقررت اللجنة 2015دیسمبر 3المؤرخ في 2015لسنة 50األساسي عدد 
في ظل األمد القصیر الممنوح لها الستكمال أعمالها االكتفاء بأقل الوثائق الممكنة واعتبار التصریح 

یة تحّمل مسؤولیة حزبعدم(على الشرف بالصیغة التي تم اعتمادها كافیا إلثبات بعض الشروط 
حزب أو ائتالف النتخابات رئاسیة أو تشریعیة أو محلیة في رشح التزیة أو جهویة أو محلیة، أومرك

، عدم السیاسیةبالحقوق المدنیة و ، التمتع في المحكمة الدستوریةالتعیینخالل عشر سنوات قبل 
. )السوابق العدلیة في الجرائم القصدیةمن اوةنق، اللعقوبة تأدیبیةالتعرض 

:یشترط في عضو المحكمة الدستوریة أن یكون: "على ما یلي8الفصل ینص )1(
ـ حامال للجنسیة التونسیة منذ ما ال یقل عن خمس سنوات،

ـ بالغا من العمر خمسة وأربعین سنة على األقل،
ـ له خبرة ال تقل عن عشرین سنة،

واالستقاللیة والحیاد والنزاهة،ـ من ذوي الكفاءة 
الل عشر ـ أّال یكون قد تحّمل مسؤولیة حزبیة مركزیة أو جهویة أو محلیة، أو كان مرشح حزب أو ائتالف النتخابات رئاسیة أو تشریعیة أو محلیة خ

سنوات قبل تعیینه في المحكمة الدستوریة،
ـ متمتعا بالحقوق المدنیة و السیاسیة،

ضوا لعقوبة تأدیبیة،ـ ممن لم یتعرّ 
".ـ نقي السوابق العدلیة في الجرائم القصدیة

:یشترط في العضو المختص في القانون أن یكون: "على ما یلي9الفصل ینص )2(
ـ من المدرسین الباحثین التابعین للجامعات منذ عشرین سنة على األقل برتبة أستاذ تعلیم عالي،

منذ عشرین سنة على األقل ومنتمیا إلى أعلى رتبة،ـ أو قاضیا مباشرا للقضاء 
ـ أو محامیا مباشرا للمحاماة منذ عشرین سنة على األقل مرسما بجدول المحامین لدى التعقیب،

.یعادلهاـ أو من ذوي التجربة في المیدان القانوني منذ عشرین سنة على األقل بشرط أن یكون حامال لشهادة الدكتوراه في القانون أو ما 
"ویشترط في العضو من غیر المختصین في القانون أن یكون حامال لشهادة الدكتوراه أو ما یعادلها
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، قررت اللجنة أن )رؤساء الكتللأنموذج تم إرساله (على الشرف باإلضافة إلى وثیقة التصریح 
:یتضمن ملف الترشح جملة الوثائق التالیة

،نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة
 ،قائمة في الخدمات أو شهادة مهنیة تثبت الخبرة الـمطلوبة
 والمحامین،شهادة تفید شرط المباشرة بالنسبة لصنفي القضاة
 ،نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمیة
سیرة ذاتیة.

 
على هذا األساس، قررت اللجنة مراسلة رؤساء الكتل النیابیة للتنسیق مع مرشحیهم ودعوتهم 

جل أقصاه أالستكمال الوثائق التي لم یتم موافاة اللجنة بها ضمن ملف الترشح المقدم آنفا وذلك في 
.كما حرصت اللجنة على احترام األجل المضبوط بمراسلة التكلیف. 2017جویلیة 04یوم الثالثاء 

للنظر في هذه الترشحات بعد 2017جویلیة 12و11جلستین متتالیتین بتاریخ للغرضعقدت اللجنةو 
. انتهاء اآلجال الممنوحة للكتل الستفاء الوثائق المطلوبة

2017جویلیة 04قررت اللجنة قبول الوثائق المستكملة بعد تاریخ :2017جویلیة 11جلسةخالل
المضبوط في المراسلة الموجهة للسادة رؤساء الكتل وعدم اعتماد أي وثیقة تصل اللجنة بانعقاد هذا 

.االجتماع المخصص للشروع في دراسة الملفات

 ة خاصة في ظل ورود نسخ من تمت إثارة مسالة قبول الوثائق المستكمل:2017جویلیة 12جلسةخالل
نه تم إیداع أمع اإلشارة إلى (تزامنا مع انعقاد اللجنة وثائق تم استكمالها لبعض الملفات المنقوصة

نه تماشیا مع قرار اللجنة الذي تم أ، غیر )2017جویلیة 12أصل الوثائق في مكتب الضبط بتاریخ 
المتعلق بعدم اعتماد الوثائق التي یتم 2017جویلیة11اتخاذه في االجتماع األول المنعقد بتاریخ 

إیداعها بانعقاد اجتماع اللجنة المخصص للشروع في دراسة الملفات، قررت اللجنة التمسك بهذا 
القرار مع التنصیص على المالحظات المتعلقة بأجل استكمال الوثائق في بعض الملفات صلب 

النتخابیة حول ترشیحات الكتل النیابیة لعضویة الذي یلخّص نتائج أعمال اللجنة االتالي و الجدول 
.المحكمة الدستوریة
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1 

قرار اللجنةالصفة الكتل المرشِّحةاسم ولقب المترشحر/ع

1 العیاشي الھمامي

اإلتحاد الوطني الحر-

الجبھة الشعبیة-

الدیمقراطیةالكتلة -

مقبولمختص في القانون

2 مقبولمختص في القانوننداء تونسروضة الورسیغني

سناء بن عاشور3

لحركة مشروع تونسالحرة-

الكتلة الوطنیة-

الجبھة الشعبیة-

مقبولمختص في القانون

4 سلیم اللغماني

الكتلة الوطنیة-

نداء تونس-

لحركة مشروع تونسالحرة-

مقبولفي القانونمختص 

5  النھضةبوعزیزيعبد اللطیف
مقبولغیر مختص في القانون
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2 

1 آفاق تونس ونداء التونسیین محمد صالح بن عیسى
بالخارج

مختص في القانون
استفاءغیر مقبول لعدم 

المطلوبةالوثائق 

2 آفاق تونس ونداء التونسیین عبد الرزاق الزواري
بالخارج

غیر مختص في القانون
استفاءغیر مقبول لعدم 

المطلوبةالوثائق

3 أحمد صواب

الجبھة الشعبیة-

آفاق تونس ونداء -
التونسیین بالخارج

استفاءغیر مقبول لعدم مختص في القانون
المطلوبةالوثائق

4  فاطمة الزھراء بن
محمود

آفاق تونس ونداء التونسیین 
بالخارج

توفر شرط المباشرةغیر مقبول لعدم مختص في القانون

5 مختص في القانوننداء تونسنجوى الملولي

غیر مقبول لنقص المطابقة لألصل 
لشھادة العلمیةل

إعالم اللجنة بإیداع ملفتم : مالحظة
12وثائق بتاریخیتضمن استكمال 

بمكتب الضبط المركزي2017جویلیة 

6 لحركة مشروع تونسالحرةزھیر بن تنفوس
مختص في القانون

استفاءغیر مقبول لعدم 
المطلوبةالوثائق

إعالم اللجنة بإیداع ملفتم : مالحظة
12یتضمن استكمال وثائق بتاریخ

بمكتب الضبط المركزي2017جویلیة 

7  لحركة مشروع تونسالحرةالصدیقیوسف
استفاءغیر مقبول لعدم غیر مختص في القانون

المطلوبةالوثائق
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8  الشعبیةالجبھةمبخوتالشكري
غیر مختص في القانون

استفاءغیر مقبول لعدم 
المطلوبةالوثائق 

إعالم اللجنة بإیداع ملفتم : مالحظة
12یتضمن استكمال وثائق بتاریخ

بمكتب الضبط المركزي2017جویلیة 

9 النھضةفاخر بن سالم
استفاءغیر مقبول لعدم مختص في القانون

المطلوبةالوثائق 

حالیةخالل الدورة ال:

وباعتبار أهمیة إرساء المحكمة الدستوریة عبر انتخاب مجلس نواب الشعب ألربع أعضاء 
ونظرا لما آلت إلیه نتائج أعمال اللجنة من فرز أربع مرشحین من بینهم ثالثة مختصین في القانون 

ومرشح وحید من غیر المختصین طلوبة من المختصین في القانون والذین تتوفر فیهم الشروط الم
لقانون مما یجعل المهمة االنتخابیة على مستوى الجلسة العامة محددة بالعدد المطروح فقد في ا

دراسة الملفات المستكملة والواردة تزامنا مع انعقاد اجتماع اللجنة بتاریخ ارتأى رؤساء الكتل النیابیة 
إیداع لكتل من ن كثافة العمل البرلماني في تلك الفترة حال دون تمكین اأخاصة و 2017جویلیة 12

.في اآلجال المحددةالوثائق المستكملة 

اللجنة تلقت ، 2017نوفمبر 01اثر تنصیب مكتب اللجنة االنتخابیة الحالیة بتاریخ وعلیه و 
والمتعلقة بتكلیف اللجنة االنتخابیة 2017جوان 13بتاریخ 289عدد مسجلة تحت ثانیة تكلیف مراسلة

لمواصلة فرز الملفات الخاصة بترشیحات 2017كتوبر أ23تبعا الجتماع رؤساء الكتل النیابیة بتاریخ 
.دون غیرها2017جویلیة 12الواردة بتاریخ الكتل النیابیة لعضویة المحكمة الدستوریة

) 03(النظر في ثالث اتولت خالله2017نوفمبر 13بتاریخ جلسة عقدت اللجنة االنتخابیة 
وقد تم االستئناس بالقرارات السابقة التي اتخذتها اللجنة 2017جویلیة 12ملفات وردت بتاریخ 

االطالع على الوثائق المستكملة في هذه االنتخابیة خالل دراستها للملفات في الدورة الفارطة وبعد 
كما تجدر اإلشارة إلى أن اللجنة عاینت . اء كافة الشروط المطلوبةالملفات قررت اللجنة قبولها الستف

وتم رفضه تماشیا مع القرار المنبثق عن اجتماع رؤساء الكتل 2017جویلیة 17ورد بتاریخ ) 01(ملفا 
.النیابیة المذكور آنفا
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یة لعضویة وبذلك تكون اللجنة االنتخابیة قد أنهت أعمالها بخصوص ترشیحات الكتل النیاب
:المضمن صلب الجدول التاليالمحكمة الدستوریة

1 

قرار اللجنةالصفة الكتل المرشِّحةاسم ولقب المترشحر/ع

1 العیاشي الھمامي

اإلتحاد الوطني الحر-

الجبھة الشعبیة-

الكتلة الدیمقراطیة-

مختص في القانون
)سابقا(مقبول

2 سابقا(مقبولمختص في القانوننداء تونسروضة الورسیغني(

سناء بن عاشور3

لحركة مشروع تونسالحرة-

الكتلة الوطنیة-

الجبھة الشعبیة-

)سابقا(مقبولمختص في القانون

4 سلیم اللغماني

الكتلة الوطنیة-

نداء تونس-

لحركة مشروع تونسالحرة-

)سابقا(مقبولمختص في القانون

5  النھضةبوعزیزيعبد اللطیف
)سابقا(مقبولغیر مختص في القانون

6 لحركة مشروع تونسالحرةزھیر بن تنفوس
مقبول مختص في القانون

المستكملة الوثائقبعد دراسة 
2017جویلیة 12بتاریخ
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7 مختص في القانوننداء تونسنجوى الملولي
مقبول 

المستكملة الوثائقبعد دراسة 
2017جویلیة 12بتاریخ

8  الشعبیةالجبھةمبخوتالشكري
مقبولغیر مختص في القانون

المستكملة الوثائقبعد دراسة 
2017جویلیة 12بتاریخ

2 

1 آفاق تونس ونداء التونسیین محمد صالح بن عیسى
القانونمختص في بالخارج

تبعا للقرار المنبثق عن غیر مقبول 
اجتماع رؤساء الكتل النیابیة بما ان 
الوثائق المستكملة وردت بتاریخ 

2017جویلیة 17

2  فاطمة الزھراء بن
محمود

آفاق تونس ونداء التونسیین 
بالخارج

توفر شرط لعدم )سابقا(غیر مقبولمختص في القانون
المباشرة

3  صوابأحمد

الجبھة الشعبیة-

آفاق تونس ونداء -
التونسیین بالخارج

استفاءلعدم )سابقا(غیر مقبول مختص في القانون
المطلوبةالوثائق

4 آفاق تونس ونداء التونسیین عبد الرزاق الزواري
غیر مختص في القانونبالخارج

استفاءلعدم )سابقا(غیر مقبول 
المطلوبةالوثائق

5 لحركة مشروع تونسالحرةالصدیقیوسف
استفاءلعدم )سابقا(غیر مقبول غیر مختص في القانون

المطلوبةالوثائق

6 النھضةفاخر بن سالم
مختص في القانون

استفاءلعدم )سابقا(غیر مقبول
المطلوبةالوثائق 



2017

11

من القانون 11بأحكام الفقرتین الثالثة والرابعة من الفصل یتجه التذكیر ختام هذا التقریر وفي 
:نصهایـــــــليوفي ما المتعلق بالمحكمة الدستوریة2015دیسمبر 3المؤرخ في 2015لسنة 50األساسي عدد 

ائه فإن ینتخب مجلس نواب الشعب األعضاء األربعة باالقتراع السري وبأغلبیة الثلثین من أعض"
المرشحین األغلبیة المطلوبة بعد ثالث دورات متتالیة یفتح باب الترشیح العدد الكافي منلم یحرز 

مجددا لتقدیم عدد جدید من المرشحین بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة االختصاص في القانون
.من عدمه

."وفي صورة التساوي في عدد األصوات المتحصل علیها، یصرح بفوز األكبر سّنا

IIIرار اللجنةــــق:

على تقریرها النهائي بخصوص 2017نوفمبر15بتاریخ بإجماع النواب الحاضریناللجنةصادقت
وقررت رفع قائمة المقبولین إلى ترشیحات الكتل النیابیة لعضویة المحكمة الدستوریةحول نتائج أعمالها 

.العامةالجلسة 
ن في القانونوالمختص :
العیاشي الهمامي،السید -
،روضة الورسیغنيالسیدة -
،سناء بن عاشورالسیدة -
،سلیم اللغمانيالسید -
،زهیر بن تنفوسالسید -
.نجوى الملوليالسیدة -

غیر المختصین في القانون :
،عبد اللطیف بوعزیزيالسید -
.شكري المبخوتالسید -
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